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Együttműködési megállapodás
mely létrejött
egyrészről

másrészről

Pest Megye Önkormányzata

Budapesti Gazdasági Egyetem

– a továbbiakban: Önkormányzat–

– a továbbiakban: Egyetem –

székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 7.

1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

részéről: Szabó István Pest Megye

részéről: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor

Közgyűlésének elnöke

Intézményi azonosítója: FI 82314

adószáma: 15395883-1-41
– a továbbiakban együttesen: Együttműködő Felek –
között, alulírott helyen és napon az alább meghatározott feltételekkel.
I. Az együttműködés alapvető célja, tartalma
Az Önkormányzat kiemelt céljának tekinti az Egyetemmel, mint térségi és országos jelentőségű,
a tudomány és a felsőoktatás széles területein minőségi szolgáltatásokat nyújtó intézménnyel
történő együttműködést.
Az együttműködési megállapodás célja, hogy közvetlenül és közvetve is hozzájáruljon az
Önkormányzat és az Egyetem céljainak minél eredményesebb megvalósításához, illetve
azonosítsa azokat a lehetséges területeket, amelyek az együttműködés alapját képezik.
Az Önkormányzat egyik kiemelt célja Pest megye márkaerejének, egyedi megkülönböztető erővel
bíró adottságainak felmérése, értékelése és kommunikációja. Az Egyetem tudásbázisa, illetve
aktivitása megfelelő alapot jelent ahhoz, hogy az együttműködési megállapodásban rögzített
témák mentén a Felek eredményesen működjenek együtt. Az Önkormányzat kifejezi
elkötelezettségét az Egyetem tevékenységének támogatása iránt, és lehetőségeihez mérten segíti
az Egyetem törekvését abban, hogy a gazdaság- és társadalomtudományok, valamint a
kapcsolódó tudományágak területén európai léptékű, vezető gazdasági felsőoktatási intézmény
legyen.
A megállapodásban az Egyetem által vállalt kötelezettségek teljesítéséért az Egyetem
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara (a továbbiakban: BGE KVIK) tartozik
felelősséggel, a megállapodásban az Egyetemnek biztosított jogok a BGE KVIK-et illetik meg.
II. Az együttműködés fő irányai
A megállapodás alapján az együttműködés az alábbi területekre terjed ki:
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II.1. Pest megyei gasztronómiai értéktár és székely ételek értéktára
Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat 2012-ben létrehozta a magyar nemzeti értékek és a
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint a Pest megyei
értéktárat, amely az épített és természeti környezet értékeitől a kulturális örökségekig Pest megye
egyedi megkülönböztető erővel bíró, jellegzetes értékeit tartalmazza. Az Önkormányzat
ugyanakkor kiemelt céljának tekinti Pest megye gasztronómiai értékeinek gyűjtését és azok
kiemelt megjelenítését is. Pest megye összetétele tájegységileg és nemzetiségi összetételét
tekintve

is

nagyon

változatos,

az

egyes

tájegységeknek,

településeknek,

az

egyes

nemzetiségeknek megvan a saját jellegzetes étele, itala, amelynek rendszerezése és márkaértékük
építése nem csak kulturális, hanem vendéglátóipar-fejlesztési és idegenforgalmi lehetőséget is
hordoznak magukban.
Az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy az újonnan megkezdett gasztronómiai értékek gyűjtése
során minél nagyobb számban jelentkezzenek a Pest megyei települések, illetve – Hargita Megye
Tanácsával együttműködve – a székelyföldi gasztronómiai értékeket is minél szélesebb körben
megjelenítsük. Az Önkormányzat és az Egyetem megállapodnak, hogy a Pest megyei, illetve
székelyföldi gasztronómiai értékek gyűjtésében, valamint a székely ételek gasztronómiai
újragondolásában egymással együttműködnek.
II.2. Ipoly mente turisztikai fejlesztése
Az Ipoly folyó és a folyó mentén elhelyezkedő Pest megyei települések természeti, földrajzi és
társadalmi adottságai kiváló lehetőséget kínálnak a térségi turizmus fellendítésére, egyben
alkalmasak arra, hogy a térséget Pest megye meghatározó turisztikai területi egységévé tegyék,
különös tekintettel az aktív turizmus (vízi turizmus) és az öko-turizmus területén. A térség
turisztikai fejlesztése kitörési pont lehet a foglalkoztatás terén is. Ez a cél a turisztikai fejlesztések
megfelelő átgondolásával, racionális tervezésével valósítható meg. Felek megállapodnak, hogy az
Egyetem a rendelkezésre álló erőforrásaival segíti az Önkormányzat koordináló tevékenységét az
Ipoly-mente térségének megalapozott, integrált turisztikai desztináció- és termékfejlesztés
előkészítésében.
II.3. Együttműködés a gazdaságfejlesztési és felsőoktatási célú külkapcsolatok terén
Az Önkormányzat kiemelt célja, hogy külkapcsolatait a gazdaságfejlesztés szolgálatába állítsa. Az
Egyetem számára fontos a meglévő felsőoktatási kapcsolatainak bővítése, mivel a nemzetközi
együttműködési lehetőségek hozzájárulnak az Egyetem küldetésének mind teljesebb
betöltéséhez, nemzetközi elismertségéhez.
Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat aktív – elsősorban Kínába irányuló – külkapcsolati
tevékenységet

folytat,

amelynek

kiemelt

célja,

hogy

a

Pest

megyei

vállalkozások

nemzetköziesedéséhez, külpiacra lépéséhez hozzájáruljon. Az Egyetem vállalja, hogy tudományos
és szakmai tevékenységével segíti az Önkormányzat gazdaságfejlesztési törekvéseit. Az
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Önkormányzat vállalja, hogy a külkapcsolatai révén közreműködik az Egyetem újabb külföldi
felsőoktatási intézményekkel való kapcsolatrendszerének kiépítésében, hallgatói csereprogramok
megvalósításában.
III. Az együttműködés jellege, keretei
III. 1. Az együttműködés önkéntes.
III. 2. Együttműködő Felek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás érdekeit, különös tekintettel az
adatvédelemre és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokra.
III. 3. Együttműködő Felek vállalják, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak valóra
váltásának érdekében – külön-külön, vagy közösen – az állami irányító szervezetek, kamarák,
társadalmi-tudományos egyesületek, oktatási-képzési és más szervezetek körében, valamint a
különböző szakmai platformokon, tudományos fórumokon képviselik a hazai pénzügyi és
gazdasági ellenőrzés fejlesztésének – az ezt szolgáló oktatás, képzés, kutatás – ügyét.
IV. Az együttműködési megállapodás megszüntetése, megszűnése
IV. 1. Felek jelen együttműködési megállapodást írásban, közös megegyezéssel, rendes
felmondással vagy rendkívüli felmondással szüntethetik meg. Bármelyik Fél jogosult a másik
Félhez intézett egyoldalú, írásbeli, indoklás nélküli nyilatkozattal jelen szerződést 30 napos
felmondási idővel felmondani.
IV. 2. A rendkívüli felmondásra vonatkozóan a Felek kikötik, hogy arra kizárólag a másik fél
súlyosan szerződésszegő magatartása adhat alapot. A rendkívüli felmondást megelőzően a Felek
kötelesek megfelelő határidő tűzése mellett a másik Felet írásban felszólítani a szerződésszegő
magatartás megszüntetésére, orvoslására.
IV. 3. Amennyiben jelen együttműködési megállapodás megszűnik, az erre épülő külön
megállapodások az abban foglalt tartalom szerint szűnnek meg.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
V. 1. Együttműködő Felek az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik, amely az
aláírás napján lép hatályba.
V. 2. Együttműködő Felek az együttműködés tapasztalatait minden év végéig, legkésőbb tárgyév
december 31-éig értékelik, melynek során áttekintik az együttműködési megállapodásban
foglaltak teljesülését, a változtatás szükségességét, a továbbfejlesztés lehetőségeit. Felek
kijelentik, hogy a megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezési az irányadóak.
V. 3. Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki:


Önkormányzat részéről:
beosztása:
címe:
e-mail címe:
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telefon száma:


Egyetem részéről: Dr. Jancsik András
beosztása: dékán
címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
e-mail címe: jancsik.andras@uni-bge.hu
telefon száma: +361-374-6208

Jelen együttműködési megállapodás egymással mindenben megegyező, 4 (négy) eredeti
példányban készült.
Felek a megállapodást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírták.
Budapest, 2016. április

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Pest Megye Önkormányzata

Budapest Gazdasági Egyetem

Szabó István elnök

Sándorné dr. Kriszt Éva rektor

Egyetértek:

…………………………………………………………
dr. Dietz Ferenc kancellár
Budapesti Gazdasági Egyetem
„Ellenjegyzem”:
…………………………………………………………
pénzügyi ellenjegyző
Budapesti Gazdasági Egyetem
…………………………………………………………
jogi ellenjegyző
Budapesti Gazdasági Egyetem

Melléklet: Titoktartási megállapodás
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Titoktartási megállapodás

amely létrejött egyrészről az
Budapesti Gazdasági Egyetem
Székhely: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.
Képviseli: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor
Intézményi azonosítója: FI 82314
- a továbbiakban: „BGE” –
másrészről pedig a
Pest Megye Önkormányzata
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Képviseli: Szabó István elnök
Adószám: 15395883-1-41
- a továbbiakban együttesen: „Felek” között,
az alulírott napon, és helyen, az alábbi tartalommal.

Előzmények

A Felek rögzítik, hogy a 2016. április 14. napján Együttműködési megállapodást (a továbbiakban:
„Szerződés”) kötöttek gasztronómiai, turisztikai, gazdaság –és felsőoktatásfejlesztési céllal. A
Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során a Felek számára kölcsönösen bizalmas
információk válhatnak hozzáférhetővé. Erre tekintettel a Felek az alábbi titoktartási megállapodást
(a továbbiakban: „Megállapodás”) kötik:
1.

Jelen Megállapodás szempontjából bizalmas információnak (a továbbiakban: „Bizalmas
Információ”) kell tekinteni minden olyan információt, adatot – így különösen, de nem
kizárólagosan minden üzleti, kereskedelmi és technikai adatot, információt –, amelyet a
Szerződés, illetve a Megállapodás fennállása során, a Szerződés teljesítése körében a Felek
egymásnak bármilyen formában átadtak. A Felek Bizalmas Információnak tekintik a
Szerződés teljesítése során a tudomásukra jutott és a másik fél szellemi alkotásának
minősülő technikai megoldásokat is, és azokat is a jelen Megállapodás szerinti
védelemben részesítik.
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2.

A Felek megállapodnak, hogy a Bizalmas Információt fogadó fél a tevékenysége során
neki átadott Bizalmas Információt kizárólag olyan célokra használhatja fel, amilyen célokra
azokat átadták neki, kivéve, ha az átadó fél később, írásban ettől eltérően nem rendelkezik.

3.

A Felek megállapodnak, hogy a nekik átadott Bizalmas Információt kölcsönösen saját
üzleti titkukként védik, és ennek érdekében megtesznek minden szükséges és elvárható
titokvédelmi intézkedést. A Felek megállapodnak továbbá, hogy fogadó fél a neki átadott
Bizalmas Információt nem adhatja át harmadik személynek, illetve nem teheti harmadik
személy számára hozzáférhetővé, kivéve, ha az érintett Bizalmas Információ
a)
közismert, vagy
b)

a fogadó fél munkatársai vagy alkalmazottai, anélkül, hogy hozzáférhettek volna
a Bizalmas Információkhoz, ettől függetlenül kidolgozták azokat, vagy

c)

a Bizalmas Információ közzétételét vagy harmadik személynek történő átadását
jogszabály vagy bírósági és/vagy hatósági határozat kötelezővé teszi.

4.

Nem jelenti a titoktartási kötelezettség megsértését a Bizalmas Információk átadása a
Felek valamelyike által megbízott – megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó
- harmadik személynek, ideértve különösen a Felek professzionális tanácsadóit.

5.

A Szerződés teljesítése során egymásnak átadott Bizalmas Információt a Felek a fenti 3. és
4. pontban meghatározottakon túl kizárólag akkor hozhatják nyilvánosságra vagy
közölhetik harmadik személlyel, ha ahhoz a másik fél előzetesen és írásban hozzájárult.

6.

A Felek megállapodnak, hogy a fentiek szerint egymás részére átadott Bizalmas
Információ az átadó fél tulajdona marad.

7.

A Felek valamennyi Bizalmas Információt, vagy bizalmas információt tartalmazó
dokumentumot kötelesek az átadó fél erre vonatkozó kérésére a Szerződés, illetve a jelen
Megállapodás megszűnésekor visszaadni, vagy igazolható módon megsemmisíteni.

8.

Jelen megállapodás hatálya alatt a Felek semmiféle anyagi ellenszolgáltatásra nem
kötelesek a nekik átadott bizalmas információk ellenében.

9.

A jelen Megállapodás az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek valamelyike a
jelen Megállapodásban foglalt titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy a másik fél
jogosult a Szerződést a kötelezettségszegő félhez intézett írásbeli nyilatkozatával,
azonnali hatállyal felmondani.

10.

A jelen Megállapodás az aláírás napján lép hatályba. A jelen Megállapodásban foglalt
titoktartási kötelezettség a Szerződés szerinti együttműködési tevékenység befejezésétől
számított 5 évig áll fenn.

11.

A jelen Megállapodásra a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.
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12.

A jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseket a Felek elsősorban békés úton kísérlik
meg rendezni. Jogvita esetére a felek összeghatártól függően a hatáskörrel rendelkező
illetékes bírósághoz fordulnak.

A felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás tartalmát annak aláírása előtt megismerték, és a
megállapodásban foglalt rendelkezéseket cégszerű aláírásukkal magukra nézve mindenben
kötelezőnek ismerik el.

Budapest, 2016. április

………………………………………
Pest Megye Önkormányzata
Szabó István elnök

………………………………………
Budapesti Gazdasági Egyetem
Sándorné dr. Kriszt Éva rektor
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